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Z á p i s  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo 

dne 19. října 2022 v 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, 

Pavlína Hofmanová, Ivana Suchardová, Ing. Miloš Hataš, Ing. Tomáš Strnad, Zuzana 

Horčičková, Josef Želinský, Mgr. Pavel Horký, Štěpán Juřík, Patrik Chlum 

 

Tajemník: JUDr. Jaroslav Müller 

 

Omluveni: Ing. Ivan Indráček 

Pozdní příchod:  

 

Jednání ustavujícího Zasedání zastupitelstva města Desná zahájil pan Jaroslav Kořínek, přivítal 

všechny nově zvolené členy zastupitelstva a zahájil jednání ustavujícího zastupitelstva města 

Desná pro volební období 2022 až 2026.  

 

Konstatoval, že ustavující jednání zastupitelstva města Desné bylo svoláno a vyhlášeno ve 

smyslu § 91, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. a jednacího řádu zastupitelstva dle § 3 aktualizovaného 

a odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7. 9. 2016. 

   

Pan starosta konstatoval, že zápis z posledního jednání zastupitelstva města Desná ze dne  

19. 9. 2022 byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo ze zastupitelů k němu nevznesl připomínky, 

a proto byl vyhlášen za schválený. 

 

Starosta doporučuje, aby se dnešní jednání řídilo platným jednacím řádem zastupitelstva města 

Desná, který byl přítomným zaslán s pozvánkou na dnešní jednání. Pokud budou připomínky 

nebo doplňky k platnému jednacímu řádu našeho zastupitelstva, doporučuji je zaslat na městský 

úřad a budou se řešit na příštím jednání zastupitelstva. 

 

Podle prezenční listiny je dnešnímu zasedání přítomno 14 členů nově zvoleného zastupitelstva. 

To znamená, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Dne 11. 10. 2022 byla doručena rezignace nově zvoleného člena zastupitelstva města JUDr. 

Jaroslava Müllera, Ph.D. Tímto dnem dochází v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona o 

volbách do zastupitelstev obcí k zániku jeho mandátu.  

 

V souladu s § 56 téhož zákona o volbách do zastupitelstev obcí následující den po zániku 

mandátu nastupuje na uvolněné místo první náhradník z kandidátní listiny Sportovci pro 

Desnou, kterým je pan Patrik Chlum. Tomu v souladu se zákonem bylo předáno písemné 

osvědčení o zvolení zastupitelem města tak, aby na dnešním zasedání zastupitelstva mohl 

složit zákonem předepsaný slib a ujmout se výkonu funkce zastupitele. 

 

Zápis z dnešního jednání vyhotoví pracovnice MěÚ paní Hana Hrušková. 

 

Podle § 107 zákona o obcích je starosta pověřen v přechodném období mezi dnem voleb  

a ustavujícím jednáním zastupitelstva plnit úkoly starosty.  

 

Na pozvánce pro dnešní jednání, která byla všem přítomným zaslána, je uveden tento 

program ustavujícího jednání zastupitelstva města vycházející ze zákona o obcích.   
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1) Zahájení jednání 

2) Složení slibu členů zastupitelstva města 

3) Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu 

4) Schválení návrhu volebního řádu  

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva   

7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

8) Diskuze 

9) Závěr 

 

Hlasování o programu pro - 14 

Usnesení 1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje následující program zasedání: 

     1) Zahájení jednání 

     2) Složení slibu členů zastupitelstva města  

     3) Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu 

     4) Schválení návrhu volebního řádu  

     5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

     6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva 

     7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

     8) Diskuze 

     9) Závěr  

 

2) Složení slibu členů zastupitelstva města 

Na úvod této části starosta připomněl, že ze zákona o obcích: 

 - odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu 

 - slib se skládá podle § 69 odst. 3 zákona o obcích v platném znění tak, že zastupitel před 

zastupitelstvem (zřetelně) pronese slovo „slibuji“ a podepíše se pod text slibu, který je 

připraven zde vepředu na stolku.  

- volební komise, kterou za chvíli zvolíme má k dispozici originál zápisu o výsledku 

komunálních voleb do zastupitelstva města Desná a konstatuje, že před jednáním dnešního 

zastupitelstva všichni zvolení zastupitelé převzali od registračního Městského úřadu Desná 

osvědčení o svém zvolení.  

 

Pan starosta se ujímá řízení jednání, čte slib člena zastupitelstva a vyzývá jednotlivé členy, aby 

vyřkli přede všemi slovo „slibuji“ a stvrdili tento slib svým podpisem.  

        

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky“. 
 

Zabezpečení agendy voleb je výkonem státní správy, který zabezpečuje věcně příslušný tzv. 

registrační úřad, kterým byl v našem případě Městský úřad Desná, pan starosta požádal 

tajemníka MěÚ Jaroslava Müllera, aby nyní postupně jednotlivé zastupitele představil,  

a zastupitele žádá, aby se postupně po pronesení slova „slibuji“ pod text slibu podepsali.  

 

Pan starosta předává slovo panu tajemníkovi.             
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Všichni členové zastupitelstva složili slib. Složení slibu je přílohou zápisu z ustavujícího 

zasedání. Pan starosta děkuje všem přítomným zastupitelům za složení zákonem 

předepsaného slibu a přeje jim hodně štěstí v další práci pro město. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2  

Zastupitelstvo města konstatuje, že všech 14 přítomných členů zastupitelstva města složilo 

předepsaný slib. 

 

3) Volba volební a návrhové komise, ověřovatelé zápisu 

a) Volba návrhové komise – pan starosta navrhuje na návrhovou komisi Pavlínu Hofmanovou 

a Jarmilu Zachrovou 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi v následujícím složení - Pavlína 

Hofmanová a Jarmila Zachrová. 

 

b) Volba volební komise – pan starosta navrhuje na členy volební komise Ing. Pavla Michka, 

Ing. Miloše Hataše, Ivanu Suchardovou. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi v následujícím složení - Ing. Pavel Michek, 

Ing. Miloš Hataš a Ivana Suchardová. 

 

Pan starosta vyzval členy volební komise, aby si mezi sebou zvolili předsedu. 

Členové volební komise se domluvili mezi sebou, že předsedou volební komise bude pan 

Ing. Pavel Michek.  

 

c) Návrh na ověřovatele zápisu – pan starosta navrhuje na ověřovatele zápisu z dnešního 

jednání pana Josefa Želinského a Jiřího Koukala. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Koukal) 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu v následujícím složení - Josef Želinský 

a Jiří Koukal. 

 

4) Schválení návrhu volebního řádu  

Volba proběhne dle platného volebního řádu.  

 

p. J. – volební řád nenašel na internetu, řeší se v něm tajné nebo veřejné hlasování, doporučil 

by využít tajné hlasování 

p. starosta – o veřejném nebo tajném hlasování se bude hlasovat, volební řád na stránkám máme 

a mohl jste si ho vyžádat 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 4 

Zastupitelstvo města schvaluje Návrh volebního řádu Zastupitelstva města Desná. 

 



4 

 

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

V souladu se schváleným volebním řádem pan starosta navrhuje, aby volba starosty, 

místostarosty a členů rady města proběhla veřejně.  

 

p. J. – navrhuje, aby se hlasovalo tajně, je to demokratičtější 

Pan starosta se táže se zastupitelů, zda chtějí hlasovat o tajném hlasování, NE, přistoupí tedy 

k hlasování dle původního návrhu. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.1 

Zastupitelstvo města schvaluje, že volba starosty, místostarosty a členů rady města 

proběhne veřejně.  

  

Volba starosty města:  

Pan starosta navrhuje, aby zvolený starosta města byl pro volební období 2022 – 2026 

dlouhodobě uvolněn pro výkon své funkce. 

 

p. J. – chtěl by se dotázat, co starosta a tajemník vykonali za poslední léta? Z ekonomického 

hlediska by starosta a tajemník neměli být na plný úvazek, ale na poloviční, to by stačilo.  

Pan starosta se táže, zda někdo ze zastupitelů má stejný názor jako pan J., NE, přistoupí tedy 

k hlasování dle původního návrhu.   

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby starosta města byl pro volební období 2022 – 2026 

dlouhodobě uvolněn pro výkon své funkce. 

 

Pan starosta předává slovo volební komisi. 

 

Předseda volební komise pan Ing. Pavel Michek, se ujal dalšího slova.  

 

a) Volba starosty města 

Předseda volební komise Pavel Michek navrhuje na starostu pana Jaroslava Kořínka. 

A vyzývá zastupitele k dalším návrhům, pokud nemá, nikdo jiný návrh, přistoupíme 

k hlasování.  

 

p. J. – chce sdělit pár slov ke kandidatuře pana starosty, zásadní chybou je špatné hospodaření 

se svěřeným majetkem, rozprodává se majetek města, špatná údržba, kácení, žádné nátěry, 

žádná likvidace plevelnatých rostlin, neprováděná dezinfekce kontejnerů, neopravené a 

neosvětlené chodníky atd. více viz přiložený výčet. 

p. tajemník – upozorňuje pana J., že dle jednacího řádu má pouze tři minuty  

p. Michek – sděluje, že hlídá čas 

 

Pan Michek opět vyzývá zastupitele, zda nemají jiný návrh na starostu města, pokud ne 

přistoupí k hlasování. Táže se pana Kořínka, zda souhlasí s kandidaturou.  

 

Navržený zastupitel souhlasí s kandidaturou. 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci starosty města kandiduje: Jaroslav Kořínek 
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Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Kořínek) 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města volí pana Jaroslava Kořínka starostou města Desná.      
 

Předseda volební komise poblahopřál ke zvolení panu Jaroslavu Kořínkovi a předal mu závěsný 

odznak. 

 

Pan starosta Jaroslav Kořínek se ujímá dalšího vedení jednání zastupitelstva. 

 

b) Volba místostarosty  

Starosta navrhuje, aby místostarosta města Desná pro volební období 2022-2026 nebyl pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby místostarosta města Desná pro volební období 2022-

2026 nebyl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Starosta předává slovo předsedovi volební komise pro volbu místostarosty.  

 

Předseda volební komise požádal o předložení návrhů: 

Pan starosta navrhuje na funkci místostarosty pana Petra Šikolu. 

 

Navržený zastupitel souhlasí s kandidaturou. 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci místostarosty města kandiduje: Petr Šikola 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Šikola) 

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města volí pana Petra Šikolu místostarostou města Desná.      
 

Předseda volební komise poblahopřál ke zvolení a vyzval ho, aby usedl k předsednickému stolu. 

 

c) Volba členů rady města 

Pan starosta konstatuje, že rada musí mít lichý počet členů, minimálně 5 a maximálně 1/3 

z celkového počtu členů zastupitelstva. V našem případě tedy 5. Přímo ze znění zákona a bez 

volby jsou členem rady starosta a místostarosta. Zbývá tedy volba zbylých tří členů rady města. 

Dříve již bylo určeno, že volba bude veřejná.  

 

Pan starosta předávám slovo předsedovi volební komise. 

 

Hovoří předseda volební komise 

Vyzývá členy zastupitelstva na přednesení návrhů na členy rady města: 

 

Pan starosta navrhuje na členy rady Jarmilu Zachrovou, Josefa Želinského a Jiřího 

Koukala.  

 

Na funkci členů rady kandidují:  Jiří Koukal .........................  přijímá kandidaturu 

                                                    Jarmila Zachrová................  přijímá kandidaturu 

Josef Želinský.....................   přijímá kandidaturu 
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Předseda volební komise konstatuje, že volby na členy rady města se účastní 3 kandidáti. 

Provede volbu členů rady města – podle abecedy.  

 

p. J. – doufá, že bude hlasování o každém kandidátovi zvlášť, proti paní Zachrové a panu 

Želinskému nemá výhrady, ale pan Koukal ho na minulém zasedání okřikl, strkal do něho, nemá 

úctu ke starším lidem, když se odváží fyzicky napadnout občana, takový člověk by neměl být 

radní, je třeba to zvážit, jinak bude žádat o ochranu.  

p. starosta – děkujeme.  

 

Pan předseda volební komise přistupuje k hlasování. 

 

Zastupitelstvo města volí Jiřího Koukala.  

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Koukal) 

Usnesení 5.6.1  

Zastupitelstvo města volí Jiřího Koukala za člena rady města Desná. 

 

Zastupitelstvo města volí Jarmilu Zachrovou. 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Zachrová) 

Usnesení 5.6.2 

Zastupitelstvo města volí Jarmilu Zachrovou za člena rady města Desná. 

 

Zastupitelstvo města volí Josefa Želinského. 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2 (Želinský, Juřík) 

Usnesení 5.6.3 

Zastupitelstvo města volí Josefa Želinského za člena rady města Desná. 

 

Předseda volební komise i pan starosta poblahopřáli novým členům rady města ke zvolení. 

 

6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva 

Nyní musí zastupitelstvo rozhodnout o zřízení výborů zastupitelstva pro volební období 2022 

– 2026. Současně by se měly určit počty členů jednotlivých výborů. 

Připomíná, že v minulém volebním období pracovaly výbory, jejichž zřízení nám určuje zákon 

o obcích: 

 Výbor finanční 

 Výbor kontrolní 

Navrhuje, aby tyto výbory byly pětičlenné (minimálně tříčlenné). 

Funkční období výborů, jejichž existence je vázána na existenci zastupitelstva skončilo dnem 

voleb, tedy 23.9.2022. Dnes je třeba rozhodnout, jaké výbory budou v našem městě pracovat 

v novém volebním období.  

Pan starosta navrhuje pro nové volební období zřídit následující výbory zastupitelstva 

města Desná a to „Finanční a Kontrolní“.    

 

Dále pan starosta sděluje, že na základě zaslaného emailu navrhuje pan Indráček zřídit 

„Investiční výbor“ a zároveň navrhuje, že by byl jeho předsedou.  

Starosta považuje vznik nového výboru, po zkušenostech z minulých dvou období, za zbytečný 

(2014-2018 Hospodářský výbor – během volebního období byla jeho činnost ukončena pro 

nečinnost a ve volebním období 2018-2022 Výbor rozvoje a cestovního ruchu se scházel 

minimálně 0,4,3,3,2). Zároveň investičními věcmi se zastupitelé zabývají téměř na každém 

zasedání a s plánem investic se průběžně pracuje. Pokud to bude nějaká investice vyžadovat, 

může se zřídit pracovní skupina nebo se může svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města. 
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Pan starosta vyzývá zastupitele, zda má někdo jiný návrh na výbor. 

p. Strnad – navrhuje Investiční výbor. 

p. starosta – ano o něm budeme hlasovat 

p. J. – jestli výbor nepracoval tak je to chyba toho, kdo ho vedl, je třeba cestovní ruch rozvíjet, 

Desná má mnoho zajímavostí, které mohou město prezentovat, dále by se výbor měl věnovat i 

věcem, které se nám nelíbí, je ochoten spolupracovat s výborem, Desnou zná velice dobře. 

Hlasování o navrženém usnesení. 

Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2022-2026 Investiční výbor zastupitelstva.  

 

Usnesení nebylo přijato 

Hlasování – pro – 3 (Horčičková, Michek, Strnad), proti – 5 (Kořínek, Koukal, Zachrová, 

Želinský, Horký), zdržel se – 6 (Šikola, Suchardová, Hofmanová, Hataš, Chlum, Juřík) 

 

Hlasování o původním návrhu 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 6.1 

Zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2022-2026 Finanční výbor zastupitelstva 

a Kontrolní výbor zastupitelstva.  

 

Pan starosta dále navrhuje, aby výbory měly pět členů (minimálně tři členy). 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 6.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje, aby výbory zastupitelstva zřízených pro volební 

období 2022-2026 měly pět členů (minimálně tři členy). 

 

Následuje Volba předsedů výborů zastupitelstva města.  

Nejprve je třeba určit způsob volby, tedy zda volba bude veřejná nebo tajná. 

Pan starosta navrhuje, aby volba předsedů výborů proběhla veřejně. 

 

p. J. – přiklání se k tajnému hlasování, je to demokratičtější  

Pan starosta se táže, zda chce někdo tajnou volbu? NE, budou tedy hlasovat tak, jak bylo 

navrženo. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 6.3 

Zastupitelstvo města schvaluje, že volba předsedů výborů zastupitelstva města proběhne 

veřejně. 

 

1) Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva: 

Pan starosta předává slovo předsedovi volební komise, aby provedl veřejnou volbu předsedy 

finančního výboru.   

 

Předseda volební komise žádá o předložení návrhů: 

Pan starosta navrhuje na předsedu finančního výboru paní Ivanu Suchardovou 

 

p. J. – pan Indráček nemůže být předsedou Finančního výboru? 

p. tajemník – bohužel to nejde, jelikož není přítomen 



8 

 

p. J. – a pan Strnad nechce být předsedou Finančního výboru?  

p. Strnad  - chce se ucházet o předsedu Kontrolního výboru 

 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva 

města kandidují: Ivana Suchardová 

 

Na funkci předsedy finančního výboru kandidují:  

Ivana Suchardová……..............  přijímá kandidaturu 

 

Zastupitelstvo města volí Ivanu Suchardovou. 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Suchardová) 

Usnesení 6.4 

Zastupitelstvo města volí paní Ivanu Suchardovou předsedou Finančního výboru 

zastupitelstva města Desná 
 

Předseda volební komise blahopřeje ke zvolení. 

 

2) Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva: 

Pan starosta předává slovo předsedovi volební komise, aby provedl veřejnou volbu předsedy 

kontrolního výboru. 

 

Předseda volební komise žádá o předložení návrhů: 

 

Pan Želinský navrhuje pana Patrika Chluma. 

Pan starosta sdělil, že pan Indráček navrhoval v emailu Tomáše Strnada. 

 

pí. Horčičková – sděluje, že pokud je problém, tak navrhuje pana Tomáše Strnada ona.  

p. starosta – sděluje, že není problém s návrhem pana Strnada.  

 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva 

města kandiduje: Patrik Chlum a Ing. Tomáš Strnad. 

 

Na funkci předsedy finančního výboru kandidují:  

Patrik Chlum……..............  přijímá kandidaturu 

Tomáš Strnad ……………… přijímá kandidaturu 

 

Zastupitelstvo města volí Patrika Chluma. 

Hlasování pro - 9, zdržel se – 5 (Strnad, Horčičková, Hofmanová, Michek, Hataš) 

Usnesení 6.5 

Zastupitelstvo města volí pana Patrika Chluma předsedou Kontrolního výboru 

zastupitelstva města Desná.   

 

Předseda volební komise konstatuje, že pan Patrik Chlum měl více jak 8 hlasů, tudíž hlasování 

o dalším kandidátovi již nebude.  

 

Předseda volební komise i starosta blahopřejí předsedům ke zvolení. 

 

Pan starosta poděkoval předsedovi i členům volební komise za provedení voleb.  

Pan starosta předává slovo panu tajemníkovi.  
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7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Výši odměn členů zastupitelstev řeší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 338/2019 Sb. o výši odměn členů 

zastupitelstev samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády). 

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva se stanoví ode dne, který určí 

zastupitelstvo. Dne § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb..  

Domnívá se, že v tomto volebním období bychom měli postupovat jako v tom přecházejícím 

v letech 2018 – 2022, kdy v případě souběhu více funkcí „použita“ v případě souběhu jen 

odměna za výkon vyšší funkce. To je obdobný princip, jako platí pro uvolněné členy 

zastupitelstva. 

Připomíná, že se ještě budeme zabývat odměňováním členů výborů a komisí z řad nečlenů 

zastupitelstva města na příštím zasedání dne 16.11.2022, kde bychom měli schválit poskytnutí 

peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí ve 

výborech a komisích. Zároveň rada města bude schvalovat, jaké komise se budou zřízeny  

a potom také určí počet členů jednotlivých komisí. 

 

Starosta děkuje panu tajemníkovi a otvírá diskusi.  

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 7.1 

Zastupitelstvo města schvaluje, že pro volební období 2022 – 2026 bude neuvolněnému 

členu zastupitelstva v případě souběhu výkonu několika funkcí poskytována měsíční 

odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 

 

Výše navržených odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva:  

 
     Funkce  návrh 2022 - 2026 max. možná výše   

Zastupitel:                                        1.500,- Kč                1.989,- Kč            

Člen komise nebo výboru:              3.000,- Kč                3.314,- Kč            

Předseda komise nebo výboru:      3.500,- Kč          3.978,- Kč            

Člen rady:                                     7.000,- Kč          7.954,- Kč            

Místostarosta  (neuvolněný):         16.000,- Kč        35.795,- Kč          

 

Pan tajemník navrhuje, abych se při odměňování schválily výše uvedené částky. 

 

Starosta poděkoval panu tajemníkovi a otvírá diskusi.  

 

p. J. – částka pro člena výboru nebo komise to je za rok nebo za jak dlouho? 

p. tajemník – to je měsíční částka 

p. J. – sděluje, že on bral 50,- Kč, a když byl nemocen, tak se výplaty zřekl, je to přehnané, 

členové komise nebo výboru se scházejí málo a mají za to takovou částku, je třeba investovat 

do kultury, sportu, jsou tu mizerné chodníky a vše stojí peníze, není možné takto hospodařit 

p. starosta – výbory se scházejí každý měsíc a komise také 

p. tajemník – finanční odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou v zastupitelstvu budeme 

schvalovat na příštím zasedání 

p. J. – kolik to bude? 

p. starosta – bude se schvalovat na příštím zasedání 

p. J. – odchází, protože si myslel, že jsou zde všichni pro lidi, ale oni jsou tu pro peníze  
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Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Strnad) 

Usnesení 7.2 

Zastupitelstvo města v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů schvaluje s účinností 

od 20. 10. 2022 odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v následující výši: člen 

zastupitelstva 1 500,- Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 000,- Kč; 

předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 500,- Kč; člen rady 7 000,- Kč; 

místostarosta 16 000,- Kč.  

 

8) Diskuze 
Pan starosta sdělil, že termíny zastupitelstva města – budou i nadále ve středu od 17.00 hod, 

další zasedání zastupitelstva bude  16.11.2022  zde v Riedelově vile od 17.00 hodin, další 

termíny stanovené do konce roku zašle co nejdříve spolu s návrhem termínů jednání rady města 

a besed s občany. 

 

9) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 17:57 hod.  

 

 

 

 

Zápis ověří:  Jiří Koukal       ………………………………………………….. 

  

                     Josef Želinský  ……………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                          Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 


